ตัวอย่าง
ประกาศ.......................................................................... *
เรื่อง การซื้อ....................................................
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
-------------------------------------.................................................................................................... * มีความประสงค์จะซื้อ ด้ว ย
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ .......................................ตามรายการ โดยเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
1. ..........จานวน.............[เลขทีอ่ ้างอิง.......เสนอราคาในวันที่ …..…ตั้งแต่เวลา….…..น.ถึงเวลา…..…น.]
2. ..........จานวน.............[เลขทีอ่ ้างอิง.......เสนอราคาในวันที่ …..…ตั้งแต่เวลา….…..น.ถึงเวลา…..…น.]
3. ..........จานวน.............[เลขทีอ่ ้างอิง.......เสนอราคาในวันที่ …..…ตั้งแต่เวลา….…..น.ถึงเวลา…..…น.]
4. ..........จานวน............ [เลขทีอ่ ้างอิง.......เสนอราคาในวันที่ …..…ตั้งแต่เวลา….…..น.ถึงเวลา…..…น.]
ผู้ เสนอราคาจะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก าหนดไว้ในเอกสารการซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ต ลาดอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
ดู ร ายละเอี ย ดได้ ที่ เว็ บ ไซต์ ................. ** หรื อ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศั พ ท์
หมายเลข.........................ในวันและเวลาราชการ
หากผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามประกาศและเอกสารการซื้ อ ดั งกล่ าว ยั งไม่ ได้ ล งทะเบี ย นในระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และ
น ารายละเอี ย ดของพั ส ดุ ค าแนะน าพร้ อ มค าบรรยายประกอบ ซึ่ งตรงตามประกาศดั ง กล่ าวลงในระบบ
ข้อ มู ล สิ น ค้ า (Electronic Catalog : e – Catalog) ของกรมบั ญ ชี ก ลาง ก่ อ นวั น เสนอราคาในการซื้ อ ด้ ว ย
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ณ วันที่ ...........................................พ.ศ. ......................
(ลงชื่อ) ......................................................
(....................................................)
ตาแหน่ง.........................................

หมายเหตุ

*
**

ระบุชื่อกรม จังหวัด หรือส่วนราชการที่ดาเนินการจัดซื้อ
ระบุชื่อเว็บไซต์ของส่วนราชการที่ดาเนินการจัดซื้อ

ตัวอย่าง
เอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
เลขที่ …………………..
การซื้อ………………… (ระบุประเภท / ชนิดของพัสดุที่ซื้อ)………………
ตามประกาศ ……………… (ระบุชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ)……………..
ลงวันที่ ………………………………………….
----------------------------------------……(ระบุ ชื่ อส่ วนราชการที่ ออกประกาศ) ……….…… ซึ่ งต่ อไปนี้ เรียกว่ า “กรม” * มี ความประสงค์ จะซื้ อ
………………………..…………. ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้
1. ...........จานวน............[เลขทีอ่ ้างอิง......... เสนอราคาในวันที่ ........… ตั้งแต่เวลา….…..น. ถึงเวลา…….น.]
2. ...........จานวน............[เลขทีอ่ ้างอิง......... เสนอราคาในวันที่ ........… ตั้งแต่เวลา….…..น. ถึงเวลา…….น.]
3. ...........จานวน............[เลขทีอ่ ้างอิง......... เสนอราคาในวันที่ ........… ตั้งแต่เวลา….…..น. ถึงเวลา…….น.]
4. ...........จานวน............[เลขทีอ่ ้างอิง......... เสนอราคาในวันที่ ........… ตั้งแต่เวลา….…..น. ถึงเวลา…….น.]
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งาน
ได้ ทั น ที แ ละมี คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะตรงตามที่ ก าหนดไว้ ในเอกสารซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ต ลาดอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ฉ บั บ นี้
โดยมีข้อแนะนา และข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
๑.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.3 แบบสัญญาซื้อขาย
๑.4 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
**(2) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
๑.5 บทนิยาม
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6 คุณสมบัติของผู้เสนอราคา เงื่อนไขการเสนอราคา หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
....................................ฯลฯ.........................................

-22. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา เงื่อนไขการเสนอราคา หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการเสนอราคา หลักเกณฑ์
และสิทธิในการพิจารณา ตามข้อ 1.6
3. การเสนอราคา
3.1 ผู้เสนอราคาต้อ งยื่น เสนอราคาทางระบบจัด ซื้อ จัด จ้า งภาครัฐ ด้ว ยอิเ ล็ก ทรอนิก ส์
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้ งสิ้ น และจะต้องกรอกข้อความให้ ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็ กทรอนิกส์ ห รือ
หลั ก ฐานแสดงตั ว ตนของผู้ เสนอราคา โดยไม่ ต้ อ งแนบใบเสนอราคาในรู ป แบบ PDF File (Portable
Document Format)
3.๒ ผู้ เ สนอราคาจะต้ อ งเสนอราคาเป็ น เงิ น บาท และเสนอราคาเพี ย งราคาเดี ย ว
โดยเสนอต่ อ รายการ/ต่ อ หน่ ว ย** ตามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว้ ท้ า ยใบเสนอราคาให้ ถู ก ต้ อ ง โดยคิ ด ราคารวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุ
ให้ ณ....................................................
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า........ วัน นับแต่วัน ยื่นเสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
3.๓ ผู้ เสนอราคาจะต้ องเสนอก าหนดเวลาส่ งมอบพั ส ดุ ไม่เกิน ……… วัน นั บ ถั ดจากวัน
ลงนามในสัญญาซื้อขายหรือบันทึกข้อตกลง**
3.4 ก่อนยื่น เสนอราคาทางระบบจัด ซื้อ จัด จ้า งภาครัฐ ด้ว ยอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ผู้เสนอราคา
ควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติของผู้เสนอราคา เงื่อนไข หลักเกณฑ์และสิทธิ
ในการพิจารณาราคา ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะ
ตกลงยื่น เสนอราคาทางระบบจัด ซื้อ จัด จ้า งภาครัฐ ด้ว ยอิเล็ก ทรอนิกส์ ตามเงื่อนไขในเอกสารจัด ซื้อด้วยวิธี
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์นี้
3.5 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ต่อส่วนราชการตามวัน เวลา และเงื่อนไขที่กาหนดเท่านั้น
เมื่อพ้นกาหนดเวลาการยื่นเสนอราคาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับการเสนอราคา
โดยเด็ดขาด
4. การทาสัญญาซื้อขาย
4.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทาการของทางราชการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อ “กรม”* อาจจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็น
หนังสือ แทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.3 ก็ได้
4.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทาการของทางราชการ หรือ “กรม”* เห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 3.๑
ผู้ชนะการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องทาสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.3 หรือในกรณี
ที่หน่วยงานระดับ “กรม”* ที่รวมกันจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ชนะการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ทาสัญญากับ “กรม”* เจ้าของงบประมาณแต่ละ “กรม”* โดยตรง ภายใน……………………………วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ...............................................
ของราคาสิ่งของที่ซ้ือด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ได้ให้ “กรม”* ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

-3(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม* โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้น
ไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุ
ในข้อ ๑.4
(4) หนั งสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุ ตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงิน ทุ น หรือ บริ ษั ท เงิน ทุ น หลั ก ทรัพ ย์ที่ ได้รับ อนุญ าตให้ ป ระกอบกิ จการเงิน ทุ น เพื่ อ การพาณิ ช ย์ และ
ประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ
ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกัน นี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญ ญาพ้น
จากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
5. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ………….ต่อวัน
6. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาซื้อขาย
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่า …………ปี ….…….เดื อ น นั บ ถั ด จากวัน ที่ ผู้ ซื้ อ รับ มอบ โดยผู้ ข ายต้ อ งรี บ จั ด การ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน…...…….วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
** 7. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ…..….ของราคาสิ่งของที่เสนอขาย
แต่ทั้งนี้ จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้าประกันของธนาคาร
ในประเทศ ตามแบบดั งระบุ ในข้ อ ๑.4 (2) หรือ หนั งสื อค้ าประกั น ของบริ ษั ท เงิน ทุ น หรือ บริษั ท เงิน ทุ น
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลม ให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.4 (2) ให้แก่ “กรม”* ก่อนการรับชาระเงินล่วงหน้า นั้น
8. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
** 8.๑ เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี.................................
เงินกู้จาก................................และเงินช่วยเหลือจาก...........................................................
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ กรม*ได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจาปี
.........................................เงินกู้จาก............................................... .......................................และเงินช่วยเหลือ
จาก..............................................................................แล้วเท่านั้น
** 8.2 ใน ก ารจั ด ซื้ อ ด้ วย วิ ธี ต ล าด อิ เ ล็ ก ท รอ นิ ก ส์ นี้ ก รม *จะพิ จารณ าตั ด สิ น ด้ ว ย
(ราคาต่อรายการ / ราคาต่อหน่วย)**

-48.3 ผู้ เสนอราคาซึ่ ง กรม* ได้ คั ด เลื อ กแล้ ว ไม่ ไ ปท าสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกาหนด ดังระบุไว้ในข้อ 3 “กรม”* อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้ง
จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
8.4 “กรม”* สงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม เงื่อ นไขหรือ ข้ อ ก าหนดในแบบสั ญ ญาให้ เป็ น ไป
ตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
………………***…………………
…………….(วัน เดือน ปี)…………
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ
* คาว่า “กรม” อาจเลือกใช้คาอื่นเช่น “จังหวัด” “สานักงาน” ได้ตามความเหมาะสม และ
ให้ใช้คาดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
** ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้ดาเนินการเลือกใช้ตามความจาเป็น
*** ให้ ร ะบุ ชื่ อ กรม จั ง หวั ด หรื อ ส่ ว นราชการที่ ด าเนิ น การด้ ว ยวิ ธี ต ลาดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
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ใบเสนอราคาซือ้ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
เลขที่อ้างอิง........
เรียน

หัวหน้าส่วนราชการ

๑. ข้ า พ เจ้ า ............(ร ะ บุ ชื่ อ บ ริ ษั ท ห้ า ง ร้ า น )............................. .อ ยู่ เล ข ที่
..............................................ถนน......................................................................ต าบล/แ ขวง
...................................................................อาเภอ/เขต...............................จังหวัด... .......................โทรศัพท์
.............................................................โดย............................................................. .....................................
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม
(ถ้ามี) เลขที่.................................โดยตลอดและยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้า
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ
๒. ข้ า พเจ้ า ขอเสนอรายการพั ส ดุ รวมทั้ ง บริ ก าร ซึ่ ง ก าหนดไว้ ในเอกสารซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ต ลาด
อิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้
ลาดับ
ที่

รายการ

ราคา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ต่อหน่วย

(ถ้ามี)

จานวน

รวมเป็นเงิน

กาหนดส่งมอบ

๓. ค าเสนอนี้ จ ะยื น อยู่ เป็ น ระยะเวลา........................วั น นั บ แต่ วั น เสนอราคา และกรม*
อาจรั บ ค าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ ได้ ก่ อนที่ จะครบก าหนดระยะเวลาดั งกล่ าว หรือระยะเวลาที่ ได้ ยืด ออกไป
ตามเหตุผลอันสมควรที่“กรม”*(หน่วยงานจัดหา) ร้องขอ
๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
๔.๑ ท าสั ญ ญาตามแบบสั ญ ญาซื้ อ ขายแนบท้ า ยเอกสารซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ต ลาดอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
กับ“กรม”*..................................ภายใน...................................................วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไป
ทาสัญญา
๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ของเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ แก่ “กรม”*..................................ก่อนหรือขณะที่ได้ล งนามในสั ญญาเป็นจานวนร้อยละ
............ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้อง
และครบถ้วน

-6หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมี
แก่“กรม”* และ“กรม”* มีสิทธิจะให้ผู้เสนอรายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้หรือกรมอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้
หรือ มีสิทธิจะยกเลิกการจัดซือ้ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่า “กรม”* ไม่มีความผูกพันที่จะรับคาเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้ง
ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา
๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก แบบรูปรายการ
ละเอี ย ด คุณ ลั กษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ่งข้าพเจ้า ได้ ล งทะเบียนลงไว้ในระบบจัดซื้ อจัด จ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ “กรม”* ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ
7. ข้ า พเจ้ า ได้ ต รวจทานตั ว เลขและตรวจสอบเอกสารต่ า งๆ ที่ ได้ ยื่ น ในการซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ต ลาด
อิเล็กทรอนิกส์นี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่ากรม* ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น
8. ใบการเสนอราคานี้ ได้ ยื่ นเสนอโดยบริสุ ท ธิ์ยุติธ รรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือ การสมรู้
ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้ างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ
ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. ..............................
**ลงชื่อ

.....................................................
(...................................................)

ตาแหน่ง ......................................................

หมายเหตุ
* ค าว่ า “กรม” หมายถึ ง หน่ ว ยงานผู้ ด าเนิ น การประกวดราคาซื้ อ ด้ ว ย วิ ธี ร ะบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจเลือกใช้ คาอื่น เช่น “จังหวัด” “สานักงาน” ตามความเหมาะสมและให้ใช้คาดังกล่าว
ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
** ลงลายชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา เงื่อนไขการเสนอราคา หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
1.1 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
1.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
1.3 ผู้ เสนอราคาต้องไม่ เป็ น ผู้ ที่ถูก ประเมิ นสิ ทธิผู้ เสนอราคาในสถานะที่ ห้ ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามทาสัญญาตามที่ กวพ. กาหนด
1.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.5
*1.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
*1.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
*1.7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
2. เงื่อนไขการเสนอราคา
2.1 หากปรากฏต่อเจ้าหน้าที่พัสดุก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาผลการเสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคา
กระท าการอั น เป็ น การขั ด ขวางการแข่ งขั น ราคาอย่ างเป็ น ธรรมตามข้ อ ๑.5 และเจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ เชื่ อ ว่ า
มีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ส่วนราชการจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานเว้นแต่เจ้าหน้าที่พัสดุจะ
วินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็น ประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้
เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
2.2 ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูล ค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(3) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กาหนด
(4) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา
(5) ผู้ เสนอราคาสามารถศึ ก ษาและท าความเข้ า ใจในระบบและวิ ธี ก ารเสนอราคาด้ ว ย
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

-23. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
3.๑ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติ หรือยื่นเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์นี้ ไม่ถูกต้อง
ตามที่กาหนดไว้ ส่วนราชการจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้นเว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือ
ผิ ด หลงเพี ย งเล็ ก น้ อ ย หรื อ ผิ ด พลาดไปจากเงื่อ นไขของเอกสารด้ ว ยวิ ธีต ลาดอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในส่ ว นที่ มิ ใช่
สาระสาคัญทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ตอ่ ส่วนราชการเท่านั้น
3.2 ส่ วนราชการสงวนสิ ท ธิไม่ พิจารณาราคาของผู้ เสนอราคาโดยไม่มี การผ่ อนผั น ในกรณี เสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็น
สาระสาคัญหรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
3.3 ในการตัดสินการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือในการทาสัญญา ส่วนราชการมีสิทธิให้
ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ และในกรณีที่
ปรากฏข้อเท็ จ จริ งภายหลั งจากการจั ดซื้อด้ วยวิธีตลาดอิเล็ ก ทรอนิ กส์ นี้ ก่ อนหรือระหว่างการพิ จารณาผล
การเสนอราคา หรื อ เป็ น ผู้ เสนอราคารายต่ าสุ ด ส่ ว นราชการมี สิ ท ธิ ที่ จ ะไม่ รั บ ราคาหรื อ ไม่ ท าสั ญ ญา
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
**3.4 กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และ
อาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกจัด ซื้อด้วยวิธี
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
สาคัญ และให้ ถือว่าการตัดสิ น ของส่ วนราชการเป็น เด็ดขาด ผู้ เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสี ยหายใดๆ มิได้
รวมทั้ง ส่วนราชการจะพิจารณายกเลิกการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์นี้ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้ง
งานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการ
โดยไม่สุจริต เช่นการเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน
เป็นต้น
3.5 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ นี้ ว่า ผู้เสนอราคาเป็น
ผู้ที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.5 ส่วนราชการมีอานาจที่จะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคาดังกล่าว และจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณี นี้ ห ากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็ นว่า การยกเลิ กผลการพิจารณาการเสนอราคาที่ได้
ดาเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกผลการพิจารณา
การเสนอราคาดังกล่าวได้
3.6 เมื่อส่วนราชการได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ต กลงซื้อสิ่งของตามการ
จัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์นี้แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และ
ของนั้ น ต้ อ งน าเข้ า มาโดยทางเรื อ ในเส้ น ทางที่ มี เรื อ ไทยเดิ น อยู่ และสามารถให้ บ ริ ก ารรั บ ขนได้ ต ามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ กรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด

-3(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับ อนุ ญ าตเช่นนั้ น ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณี ที่ไม่ปฏิบั ติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี

หมายเหตุ
* ส าหรั บ เงื่ อ นไขคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เ สนอราคา ตามข้ อ 1.5 – 1.7 เป็ น ไปตามแนวทาง
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
** การใช้ดุล พิ นิ จ ตามเงื่อนไขที่กาหนด ข้อ 3.4 ส่ วนราชการจะต้องใช้ดุล พิ นิจโดยชอบด้ว ย
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับต้องมีหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ชัดเจนโดยปราศจากข้อโต้แย้งในด้าน
คุณภาพ คุณสมบัติทางเทคนิค หรือเหตุอื่นใดว่า สินค้า บริการ งานจ้างดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
หรือมีหลักฐานและข้อเท็จจริงชัดเจนที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต

ตัวอย่าง
ประกาศ.......................................................................... *
เรื่อง ประกวดราคาซื้อ....................................................
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------------------............................................................................................................................ * มีความประสงค์
จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
๑. ..................................................................................จานวน......................................................
๒. ..................................................................................จานวน......................................................
๓. ..................................................................................จานวน......................................................
๔. ..................................................................................จานวน......................................................
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ** ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุทปี่ ระกวดราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่ เป็ น ผู้ มี ผ ล ป ระ โย ช น์ ร่ ว ม กั น กั บ ผู้ เส น อ ราค าราย อื่ น ที่ เข้ ายื่ น ข้ อ เส น อ ให้ แ ก่
.......................................* ณ วัน ประกาศประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้ กระทาการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย อมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็ น ผู้ ที่ถูกประเมินสิ ทธิผู้ เสนอราคาในสถานะที่ห้ ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามทาสัญญาตามที่ กวพ. กาหนด
***6. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของ................................ *
******7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
****** 8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็น คู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
****** 9. คู่ สั ญญาต้ องรั บและจ่ ายเงินผ่ านบั ญชี ธนาคาร เว้นแต่ การจ่ ายเงินแต่ ละครั้งซึ่ งมี มู ลค่ าไม่ เกิ น
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
10. ....................................(คุณสมบัติอื่น) *** ..................................
ก าหนดยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในวั น ที่
...................................ระหว่างเวลา..............................................น. ถึง............................................ น.

-2*** ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจึงถึงก่อนวันเสนอราคา
*** ผู้ ส นใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ....................บาท
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชาระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่....................
ถึงวันที่......................................โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้
ภายหลังจากชาระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ......................................... **** หรือ www.gprocurement.go. หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข....................... ในวันและเวลาราชการ
***ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดสอบถามมายัง.........................* ผ่านทางอีเมล์
................. **** ภายในวันที่..........................***** โดย........ * จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์
.............................**** และ www.gprocurement.go.th ในวันที่......................................... .*****
ประกาศ ณ วันที่ .............................พ.ศ. ......................
(ลงชื่อ) ......................................................
(....................................................)
ตาแหน่ง.........................................

หมายเหตุ

*
**

ระบุชื่อกรม จังหวัด หรือส่วนราชการที่ดาเนินการจัดซื้อ
การกาหนดเงื่อนไขคุณสมบั ติของผู้ เสนอราคาในประกาศประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์
จะต้องตรงกับคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
*** ให้ส่วนราชการผู้ออกประกาศเลือกใช้ตามความจาเป็น
**** ระบุชื่อเว็บไซต์หรืออีเมล์ของส่วนราชการที่ดาเนินการจัดซื้อ
***** ให้ส่วนราชการผู้ออกประกาศเป็นผู้กาหนด
****** สาหรับเงื่อนไขตามข้อ 7 – 9 เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด

ตัวอย่าง
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ …………………..
การซื้อ………………… (ระบุประเภท / ชนิดของพัสดุที่ซื้อ)………………
ตามประกาศ ……………… (ระบุชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ)……………..
ลงวันที่ ………………………………………….
----------------------------------------………………… (ระบุชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ) …………………..….…… ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” *
มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้
๑. …………………………………………………………………………. จานวน ……………………….
๒. …………………………………………………………………………. จานวน ……………………….
๓. …………………………………………………………………………. จานวน ……………………….
๔. …………………………………………………………………………. จานวน ……………………….
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนา และข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
แบบสัญญาซื้อขาย
แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
** (๓) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๗ ......................................................................
…………………..ฯลฯ……………………...

-2๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวี ย นชื่ อแล้ ว หรื อไม่ เป็ น ผู้ ที่ ได้ รั บ ผลของการสั่ งให้ นิ ติ บุ คคลหรื อบุ คคลอื่ นเป็ นผู้ ทิ้ งงานตามระเบี ยบของ
ทางราชการ
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามทาสัญญาตามที่ กวพ. กาหนด
**** ๒.6 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของกรม
*****2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
*****2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็ กทรอนิ กส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็ กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
*****2.9 คู่สั ญญาต้ องรั บและจ่ ายเงินผ่ านบั ญชี ธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ ละครั้งซึ่ งมี มู ลค่ า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง

-3(๓) ในกรณี ผู้เสนอราคาเป็น ผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้า ฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติ บุคคล ให้ยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไว้ใน (๑)
**(๔) ……….… (ระบุเอกสารอื่นตามที่ส่วนราชการที่ดาเนินการจัดซื้อเห็นสมควรกาหนด
เช่น สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น) ………
(๕) บั ญชีเอกสารส่ วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๒) หนั งสื อ มอบอ านาจซึ่ ง ปิ ด อากรแสตมป์ ต ามกฎหมายในกรณี ที่ ผู้ เสนอราคา
มอบอานาจให้บุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน
(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้ น และจะต้องกรอกข้อความ
ให้ ถูกต้ องครบถ้วน ลงลายมื อชื่ออิ เล็ กทรอนิ กส์ หรือหลั กฐานแสดงตั วตนของผู้ เสนอราคา โดยไม่ ต้ อ งแนบ
ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู้ เ สนอราคาจะต้ อ งเสนอราคาเป็ น เงิ น บ าท และเสนอราคาเพี ยงราคาเดี ย ว
โดยเสนอราคารวมและหรื อ ราคาต่ อ หน่ ว ย และหรือ ต่ อ รายการ ตามเงื่อ นไขที่ ระบุ ไว้ท้ ายใบเสนอราคา
ให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูล ค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ ......................................................
ราคาที่ เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืน ราคาไม่น้ อยกว่า ........ วัน นับ แต่ วัน เสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ เสนอราคาจะต้ อ งเสนอก าหนดเวลาส่ ง มอบพั ส ดุ ไม่ เกิ น ……… วั น นั บ ถั ด จาก
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่ งแคตตาล็ อก**และหรือแบบรูปรายการละเอียด** คุณ ลั กษณะ
เฉพาะของ……………………………................ ไปพร้ อ มการเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้กรมจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
ส าหรั บแคตตาล็ อกที่ แนบให้พิ จารณา หากเป็ นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อ ง
โดยผู้ มี อ านาจท านิ ติ กรรมแทนนิ ติ บุ คคล หากคณะกรรมการพิ จารณาผลการประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส์
มีความประสงค์จะขอดูต้น ฉบับ แคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ……… วัน

-4**4.5 ผู้ เสนอราคาจะต้องส่ งตัว อย่างของพั ส ดุที่เสนอ จานวน ………..…… (หน่ว ย) และ/หรือ
รายละเอี ย ดประกอบการอธิ บ ายเอกสารตามที่ ส่ ว นราชการก าหนด โดยลงลายมื อ ผู้ เ สนอราคา
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจานวนเอกสารที่จัดส่งหรือนามาแสดง ตามบัญชี
เอกสารส่วนที่ 2 เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาในวันที่ ................................ระหว่างเวลา
........................................น. ถึง .............................................น. ณ. ................................................
ทั้งนี้ กรมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือ
หรือไม่ใช้แล้ว กรมจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา
4.6 ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส์ ทั้ งหมดเสี ยก่อนที่จ ะตกลงยื่น ข้อ เสนอตามเงื่อ นไข
ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4.7 ผู้ เสนอราคาจะต้ องยื่ น ข้ อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจั ดซื้ อจั ดจ้ างภาครั ฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ………………………… ระหว่างเวลา ………...…..น. ถึง…………........….น.
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ
และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.5 (๑)
ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่
หากปรากฏต่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก่ อ นหรื อ
ในขณะที่มี การพิ จ ารณาข้อเสนอว่า มี ผู้ เสนอราคารายใดกระท าการอันเป็น การขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็น ธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้ เสนอราคา และกรมจะ
พิ จารณาลงโทษผู้ เสนอราคาดั งกล่ าวเป็ นผู้ ทิ้ งงาน เว้ นแต่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ
และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
4.8 ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(2) ราคาที่ เ สนอจะต้ อ งเป็ น ราคาที่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม และภาษี อื่ น ๆ (ถ้ า มี )
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(3) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กาหนด
(4) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา
(5) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

-5๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาต้องวางหลั กประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครั ฐด้ วยอิ เล็ กทรอนิ กส์ โดยใช้ หลั กประกั นอย่ างหนึ่ งอย่ างใดดั งต่ อไปนี้ จ านวน ................................บาท
(............................................)
5.1 หนั งสื อค้าประกัน อิเล็ กทรอนิ กส์ ข องธนาคารในประเทศ ตามแบบหนั งสื อ ค้าประกั น
ดังระบุในข้อ 1.4 (1)
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีที่ผู้เสนอราคานาเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกัน
การเสนอราคา จะต้ อ งส่ งต้ น ฉบั บ เอกสารดั งกล่ า วมาให้ ส่ ว นราชการตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง.ในวั น ที่
.....................................ระหว่างเวลา ......................น. ถึง.........................น.
ตามแบบตั ว อย่ า งหนั ง สื อ ค้ าประกั น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องธนาคารภายในประเทศ
(หลักประกันการเสนอราคา) กาหนดให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา เป็นผู้วางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่
ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ดาเนินการดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา ซึ่งต้อง
วางหลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการร่วมค้า เท่านั้น
(2) กรณี ที่ กิจ การร่วมค้ าไม่ ได้จดทะเบีย นเป็น นิ ติบุ คคลใหม่ ให้ ระบุชื่ อผู้ เสนอราคา
ซึ่งต้องวางหลั กประกัน การเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่ งตามที่ สั ญ ญาร่วมค้ากาหนดให้ เป็ น
ผู้เข้าเสนอราคากับทางราชการ
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้ าที่ จดทะเบี ยนเป็ นนิ ติบุ คคลใหม่ ” หมายความว่า กิจการร่วมค้ าที่ จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
หลั กประกั นการเสนอราคาตามข้อนี้ กรมจะคื นให้ ผู้ เสนอราคาหรือผู้ ค้ าประกันภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้ องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ 3 ลาดับแรก จะคืนให้
ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสิน
โดยใช้หลักเกณฑ์ ……………….. (หลักเกณฑ์ราคา / หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา)** …………….
และจะพิจารณาจาก ........(ราคารวม / ราคาต่อรายการ / ราคาต่อหน่วย) **…..…
** 6.2 ในการพิ จารณาผู้ ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่ วนราชการจะใช้หลั กเกณฑ์การประเมิ นค่าประสิ ทธิภาพ
ต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้าหนักที่กาหนด ดังนี้

-6(1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ ....................
(2) .......................................... กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ ....................
(3) .......................................... กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ ....................
(4) .......................................... กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ ....................
(5) .......................................... กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ ....................
โดยกาหนดให้น้าหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100
6.3 หากผู้ เสนอราคารายใดมี คุณสมบั ติ ไม่ ถู กต้ องตามข้ อ ๒ หรือยื่ นหลั กฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ ถู กต้ อง หรื อไม่ ครบถ้ วนตามข้ อ ๓ หรื อยื่ นข้ อเสนอไม่ ถู กต้ องตามข้ อ ๔ แล้ ว คณะกรรมการพิจ ารณาผล
การประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ จ ะไม่ รั บ พิ จารณาราคาของผู้ เสนอราคารายนั้ น เว้ น แต่ เป็ น ข้ อผิ ดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น
6.4 กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ ปรากฏชื่อผู้ เสนอราคารายนั้ นในบั ญชี ผู้ รับเอกสารประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส์
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิก ส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม*
(๒) ไม่ ก รอกชื่ อ นิ ติ บุ ค คล (บุ ค คลธรรมดา) ** หรื อ ลงลายมื อ ชื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
อย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ า งไปจากเงื่ อ นไขที่ ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทเี่ ป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสี ยเปรียบแก่ ผู้เสนอราคารายอื่น
6.5 ในการตัดสิ น การประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ หรือในการท าสั ญ ญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็ จ จริงอื่น ใดที่ เกี่ย วข้องกับ ผู้ เสนอราคาได้ กรมมีสิ ท ธิที่จะไม่รับ ข้อ เสนอ ไม่รับ ราคาหรือไม่ท าสั ญ ญา
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
**** 6.6 กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้
และอาจพิ จ ารณาเลื อ กซื้ อ ในจ านวน หรือ ขนาด หรือ เฉพาะรายการหนึ่ งรายการใด หรือ อาจจะยกเลิ ก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการเป็น ส าคัญ และให้ถ ือ ว่า การตัด สิน ของกรมเป็น เด็ด ขาด ผู ้เ สนอราคาจะเรี ย กร้ อ ง
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็น
ผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทา
การโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอ
แทน เป็นต้น
6.7 ในกรณี ที่ ปรากฏข้ อเท็ จจริงภายหลั งจากการพิ จารณาข้ อเสนอว่ า ผู้ เสนอราคาที่ มี สิ ท ธิ
ได้รับการคัดเลือกเป็น ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕
กรมมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคา
รายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณี นี้ หากปลั ดกระทรวงพิ จารณาเห็ นว่ าการยกเลิ กการพิ จารณาผลการเสนอราคา
ที่ ได้ ด าเนิ นการไปแล้ วจะเป็ นประโยชน์ แก่ ทางราชการอย่ างยิ่ ง ปลั ดกระทรวงมี อ านาจยกเลิ กการพิ จารณา
ผลการเสนอราคาดังกล่าวได้

-7๗. การทาสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณี ที่ ผู้ ช นะการประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส์ สามารถส่ งมอบสิ่ งของได้ ครบถ้ วน
ภายใน ๕ วันทาการของทางราชการ นั บแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อ กรม*จะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสื อ
แทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๗.๒ ในกรณี ที่ ผู้ ชนะการประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส์ ไม่ สามารถส่ งมอบสิ่ งของได้ ครบถ้ วน
ภายใน ๕ วั น ท าการของทางราชการ หรื อ กรมเห็ น ว่ าไม่ ส มควรจั ด ท าข้ อ ตกลงเป็ น หนั งสื อ ตามข้ อ ๗.๑
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องทาสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดัง ระบุในข้อ ๑.๓ กับกรม*
ภายใน.....….วัน นั บถั ดจากวั นที่ ได้ รั บแจ้ งและจะต้ องวางหลั กประกั น สั ญ ญาเป็ น จ านวนเงิน เท่ ากั บ ร้อ ยละ
.....................ของราคาสิ่ งของที่ ป ระกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส์ ได้ ให้ ก รมยึ ด ถื อ ไว้ ในขณะท าสั ญ ญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้ แก่กรม ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ ทาสั ญญา หรือก่อนหน้านั้น
ไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
(๓) หนั งสื อค้ าประกั นของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนั งสื อค้าประกัน ดั งระบุ
ในข้อ 1.4 (2)
(๔) หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ ส่ วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ ใช้
ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ …………………. ต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสั ญญาซื้อขาย
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ….………… เดือน ...................... ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน …...………วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
** ๑๐. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้ เสนอราคามี สิ ท ธิ เสนอขอรั บ เงิ น ล่ ว งหน้ า ในอั ต ราไม่ เกิ น ร้ อ ยละ…..….ของราคาพั ส ดุ
ที่เสนอขาย แต่ทั้งนี้ จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้าประกัน
ของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 (3) ให้แก่กรมก่อนการรับชาระเงินล่วงหน้านั้น
๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
** ๑๑.๑ เงิ นค่ าพั สดุ ส าหรั บการซื้ อครั้ งนี้ ได้ มาจากเงิ นงบประมาณประจ าปี .............../ เงิ นกู้ จาก
...................................และเงิน ช่ว ยเหลื อจาก ………………………………..การลงนามในสั ญญาจะกระท าได้ ต่ อเมื่ อกรม*
ได้ รั บอนุ มั ติ เงิ นค่ าพั สดุ จากงบประมาณประจ าปี . ............................/เงิ น กู้ จ าก…………………….……….และ
เงินช่วยเหลือจาก………………….……………..แล้วเท่านั้น

-8๑๑.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนาเข้ามา
โดยทางเรื อ ในเส้ น ทางที่ มี เรื อไทยเดิน อยู่ และสามารถให้ บ ริก ารรับ ขนได้ ตามที่ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนด ผู้ เสนอราคาซึ่ ง เป็ น ผู้ ข าย จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม
การพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่ งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ กรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรื อไทย จากต่ างประเทศมายั งประเทศไทย เว้น แต่ จะได้ รับ อนุ ญ าตจากกรมเจ้ าท่ า ให้ บ รรทุ กสิ่ งของนั้ น
โดยเรื อ อื่ น ที่ มิ ใ ช่ เ รื อ ไทย ซึ่ ง จะต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตเช่ น นั้ น ก่ อ นบรรทุ ก ของลงเรื อ อื่ น หรื อ เป็ น ของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณี ที่ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม (๑) หรื อ (๒) ผู้ ข ายจะต้ อ งรั บ ผิ ด ตามกฎหมายว่ าด้ ว ย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผู้ เสนอราคาซึ่ ง กรมได้ คั ด เลื อ กแล้ ว ไม่ ไ ปท าสั ญ ญา หรื อ ข้ อ ตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกาหนด ดั งระบุ ไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลั กประกันการยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสื อ
ค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๔ กรมสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม เงื่อ นไข หรื อ ข้ อ ก าหนดในแบบสั ญ ญา ให้ เป็ น ไป
ตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
…………………….……***…………………………
……………………..….(วัน เดือน ปี)………………………

หมายเหตุ

* คาว่า “กรม” อาจเลื อกใช้ค าอื่นเช่ น “จังหวัด” “ส านั กงาน” ได้ ตามความเหมาะสม และให้ ใช้ค าดั งกล่ าว

ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
** ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้ดาเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เลือกใช้ตามความจาเป็น
*** ให้ ระบุ ชื่ อกรม จั งหวัด หรื อส่ วนราชการที่ ด าเนิ นการประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส์ พร้ อมประทั บตราชื่ อ
ส่วนราชการ โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้ลงชื่อย่อกากับตรา
**** การใช้ดุลพินิจตามเงื่อนไขที่กาหนด ข้อ 6.7 ส่วนราชการจะต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ
ที่ เกี่ ยวข้ อง ประกอบกั บต้ องมี หลั กฐานและข้ อเท็ จจริ งที่ ชัดเจนโดยปราศจากข้ อโต้ แย้ งในด้ านคุ ณภาพ
คุ ณสมบั ติ ทางเทคนิ ค หรื อเหตุ อื่ นใดว่า สิ นค้ า บริ การ งานจ้ างดั งกล่ าวไม่ เป็ นประโยชน์ ต่ อทางราชการ
หรือมีหลักฐานและข้อเท็จจริงชัดเจนที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต
***** สาหรับเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ตามข้อ 2.7 – 2.9 เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
 1. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …… …….......แผ่น
- บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
- ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
 ไม่มีผู้มีอานาจควบคุม
 มีผู้มีอานาจควบคุม
ไฟล์ข้อมูล………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
 (ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟล์ข้อมูล………………………….…...ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
- สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
- บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ
ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน ………….….......แผ่น
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไฟล์ข้อมูล…………………………..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
- ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
 ไม่มีผู้มีอานาจควบคุม
 มีผู้มีอานาจควบคุม
ไฟล์ข้อมูล………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
 2. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล
 (ก) บุคคลธรรมดา
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น
ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
 (ข) คณะบุคคล
- สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน ……….…….......แผ่น

-2 3. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
- สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
 (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
- บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย
สาเนาหนังสือเดินทาง
ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน ………… ….......แผ่น
 (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
- บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จดั การ
ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
- ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
 ไม่มีผู้ควบคุม
 มีผู้ควบคุม
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
- บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
- สานาหนังสือบริคณห์สนธิ
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
- บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
- บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)
 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
- ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
 ไม่มีผู้มีอานาจควบคุม
 มีผู้มีอานาจควบคุม
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น

-3 4. อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ............................................................................................................................. ..........................
ไฟล์ข้อมูล……………………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
 ................................................................................................................................ ......................
ไฟล์ข้อมูล…………….………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
 ........................................................................................................................................................
ไฟล์ข้อมูล……………………………………….….…..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า เอกสารหลั ก ฐานที่ ข้ า พเจ้ า ยื่ น พร้ อ ม การเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ
จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค รั้ ง นี้ ถู ก ต้ อ งและเป็ น ความจริ ง
ทุกประการ
* ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอราคา
(...........................................................)

หมายเหตุ
* ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2


1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน ………..…….......แผ่น



2. หนั ง สื อ มอบอ านาจซึ่ ง ปิ ด อากรแสตมป์ ต ามกฎหมายในกรณี ที่ ผู้ เสนอราคามอบอ านาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น



3. หลักประกันการเสนอราคา
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น



4. สรุ ป รายละเอี ย ดประกอบการอธิ บ ายเอกสารตามที่ ส่ ว นราชการก าหนดให้ จั ด ส่ ง ภายหลั ง
วันเสนอราคา เพื่อใช้ในประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) ดังนี้
4.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
4.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น



5. อื่นๆ (ถ้ามี)
5.1...............................................................................................................................................
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
5.2...............................................................................................................................................
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น
5.3...............................................................................................................................................
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จานวน …………….......แผ่น

ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า เอกสารหลั ก ฐานที่ ข้ า พเจ้ า ได้ ยื่ น มาพร้ อ มการเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ
จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค รั้ ง นี้ ถู ก ต้ อ งและเป็ น ความจริ ง
ทุกประการ
*ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอราคา
(...........................................................)
หมายเหตุ
* ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา

ใบเสนอราคาซือ้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ***
เรียน

หัวหน้าส่วนราชการ

๑. ข้ า พ เจ้ า ............(ร ะ บุ ชื่ อ บ ริ ษั ท ห้ า ง ร้ า น )..............................อ ยู่ เล ข ที่
..............................................ถนน....................... ...............................................ต าบล/แขวง
...................................................................อาเภอ/เขต...............................จังหวัด........... ...............โทรศัพท์
.............................................................โดย..................................................................................................
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสาร
เพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่.................................โดยตลอดและยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรอง
ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ
๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกาหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้
ลาดับ
ที่

รายการ

ราคา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ต่อหน่วย

(ถ้ามี)

จานวน

รวมเป็นเงิน

กาหนดส่ง
มอบ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
(.....................................................) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ไว้ด้วยแล้ว
๓. ค าเสนอนี้ จ ะยื น อยู่ เป็ น ระยะเวลา........................วั น นั บ แต่ วั น เสนอราคา และกรม*
อาจรั บ ค าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ ได้ ก่ อนที่ จะครบก าหนดระยะเวลาดั งกล่ าว หรือระยะเวลาที่ ได้ ยืด ออกไป
ตามเหตุผลอันสมควรที่“กรม”* ร้องขอ
๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
4.๑ ทาสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กับ“กรม”* ..................................ภายใน..........................................................วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ
ให้ไปทาสัญญา
๔.๒ มอบหลั ก ประกั น การปฏิ บั ติต ามสั ญ ญา ตามที่ ระบุ ไว้ในข้ อ 7 ของเอกสารซื้อ ด้ ว ยวิ ธี
ประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิกส์ ให้ แก่“กรม”*..................................ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญ ญาเป็น
จ านวนร้ อยละ............ของราคาตามสั ญ ญาที่ ได้ ระบุ ไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่ อเป็ น หลั ก ประกั น การปฏิ บั ติ
ตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

-2หากข้ าพเจ้ าไม่ ป ฏิ บั ติ ให้ ค รบถ้ ว นตามที่ ระบุ ไว้ข้ างต้ น นี้ ข้ าพเจ้า ยอมให้ กรม* ริบ หลั ก ประกั น
การเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกัน รวมทั้งยินดี ชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ “กรม”*
และ“กรม”* มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือกรม*อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้
๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่า “กรม”* ไม่มีความผูกพันที่จะรับคาเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้ง
ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา
๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อกแบบรูปรายการ
ละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ “กรม”* ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ
สาหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่งกรม*ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น
7. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทาความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง
คาเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ...................................................................... เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็น
เงินจานวน..........................................บาท มาพร้อมนี้
8 ข้าพเจ้ าได้ ตรวจทานตั ว เลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ ได้ยื่ น พร้อ มใบเสนอราคานี้ โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่ากรม* ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิดพลาดหรือตกหล่น
9. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุค คลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอ
ราคาในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. ..............................
***ลงชื่อ

.....................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง ......................................................

หมายเหตุ
* ค าว่า “กรม” หมายถึง หน่ ว ยงานผู้ ด าเนิ น การประกวดราคาซื้อ ด้ว ยวิธี ระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจเลือกใช้คาอื่น เช่น “จังหวัด” “สานักงาน” ตามความเหมาะสมและให้ใช้คาดังกล่าว
ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
** ให้หน่วยงานผู้ออกประกาศเลือกใช้ตามความจาเป็น
*** ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา

ตัวอย่าง
ประกาศ.......................................................................... *
เรื่อง ประกวดราคาจ้าง....................................................
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------------------............................................................................................* มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง
.................................................................... ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้าง
ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น.............................บาท (...............................................................)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ** ดังต่อไปนี้
1. เป็น (นิติบุคคล) *** ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่.............................*
ณ วัน ประกาศประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ หรือไม่ เป็ นผู้ กระท าการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขัน ราคา
อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา
ได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็ น ผู้ ที่ถูกประเมินสิ ทธิผู้ เสนอราคาในสถานะที่ห้ ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามทาสัญญาตามที่ กวพ. กาหนด
***6. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ................................*
***7. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมี ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างใน
วงเงิ น ไม่ น้ อ ยกว่ า …………………..บาท และเป็ น ผลงานที่ เป็ น คู่ สั ญ ญาโดยตรงกั บ ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบี ยบบริห ารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญั ติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ
ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคา
ในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละ
นิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่
ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของ
ผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้ งนี้ “กิ จการร่ วมค้ าที่ จดทะเบี ยนเป็ นนิ ติ บุ คคลใหม่ ” หมายความว่ า กิ จการร่ วมค้ า
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

-2******8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
******9. บุ คคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
******10. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
11. ........................... (คุณสมบัติอื่น) *** ..............................
ก าหนดยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอราคา ทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ในวันที่...........................ระหว่างเวลา................................น. ถึง...........................................น.
***ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตง้ั แต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
***ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ...................บาท
ผ่ า นทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละช าระเงิ น ผ่ า นทางธนาคาร ในระหว่ า งวั น ที่
............................ถึงวัน ที่ .............................. โดยดาวน์ โหลดเอกสารผ่ านทางระบบจั ดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชาระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ............... **** หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข................................ ในวันและเวลาราชการ
ผู้ ส นใจต้ อ งการทราบรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ สถานที่ ห รื อ แบบรู ป รายการละเอี ย ด
โปรดสอบถามมายัง .........................* ผ่านทางอีเมล์............... **** ภายในวันที่....................................*****
โด ย ..........* จ ะชี้ แ จ งราย ล ะ เอี ย ด ดั งก ล่ าวผ่ าน ท างเว็ บ ไซ ต์ ..................................**** แ ล ะ
www.gprocurement.go.th ในวันที่......................................... .*****
ประกาศ ณ วันที่ .................................. พ.ศ. ...................
(ลงชื่อ) ............................................
(............................................)
ตาแหน่ง ............................................

หมายเหตุ

*
**
***
****
*****
******

ระบุชื่อกรม จังหวัด หรือส่วนราชการที่ดาเนินการจัดจ้าง
การกาหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จะต้องตรงกับคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ให้ส่วนราชการผู้ออกประกาศเลือกใช้ตามความจาเป็น
ระบุชื่อเว็บไซต์หรืออีเมล์ ของส่วนราชการที่ดาเนินการจัดจ้าง
ให้ส่วนราชการผู้ออกประกาศเป็นผู้กาหนด
สาหรับเงื่อนไขตามข้อ 8 – 10 เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด

ตัวอย่าง
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เลขที่ …………………..
การจ้าง…………………(ระบุชื่องานที่จ้าง)………………
ตามประกาศ ………………(ระบุชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ)……………..
ลงวันที่ ………………………………………….
----------------------------------------………………..… (ระบุ ชื่ อ ส่ ว นราชการที่ อ อกประกาศ) ……….…….ซึ่ ง ต่ อ ไปนี้ เ รี ย กว่ า “กรม” *
มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ …………………….…….….………………
ณ. .............................................................. โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
** (๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
** (๔) หลักประกันผลงาน
** ๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) (รายละเอียด
การค านวณราคากลางงานก่ อสร้ างเป็ นการเปิ ดเผยเพื่ อให้ ผู้ ประสงค์ จะยื่ นข้ อเสนอได้ รู้ข้ อมู ลได้ เท่ าเที ย มกั น
และเพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้)
1.9 …………………………….
..................ฯลฯ....................

-2๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง
๒.๒ ผู้ เสนอราคาต้ องไม่ เป็ นผู้ ที่ ถู กระบุ ชื่ อไว้ ในบั ญ ชี รายชื่ อผู้ ทิ้ งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ หรือไม่เป็ นผู้ กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
ตามข้อ 1.6
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามทาสัญญาตามที่ กวพ. กาหนด
** ๒.6 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรม
** ๒.7 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง
ในวงเงิน ไม่น้ อยกว่า …………………..บาท และเป็ น ผลงานที่เป็น คู่สั ญ ญาโดยตรงกับ ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบี ยบบริห ารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญั ติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ
ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคา
ในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละ
นิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่
ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของ
ผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้ งนี้ “กิ จการร่ วมค้ าที่ จดทะเบี ยนเป็ นนิ ติ บุ คคลใหม่ ” หมายความว่ า กิ จการร่ วมค้ า
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
******2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
******2.9 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
******2.10 คู่สั ญญาต้ องรั บและจ่ ายเงินผ่ านบั ญชี ธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ ละครั้งซึ่ งมี มู ลค่ า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ

-3๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิ ติบุ คคลหนั งสื อบริคณห์ สนธิ บั ญ ชีร ายชื่อกรรมการผู้ จัดการ ผู้ มีอานาจควบคุม (ถ้ามี ) และบัญ ชีผู้ ถือหุ้ น
รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผู้ เสนอราคาเป็ น บุ ค คลธรรมดาหรื อ คณะบุ ค คลที่ มิ ใช่ นิ ติ บุ ค คลให้ ยื่ น
สาเนาบั ตรประจ าตัว ประชาชนของผู้ นั้ น ส าเนาข้อตกลงที่ แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้ นส่ วน (ถ้ามี ) ส าเนาบั ตร
ประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า สาเนาบั ตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณี ที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา
ที่ มิ ใ ช่ สั ญ ชาติ ไ ทย ก็ ใ ห้ ยื่ น ส าเนาหนั ง สื อ เดิ น ทาง หรื อ ผู้ ร่ ว มค้ า ฝ่ า ยใดเป็ น นิ ติ บุ ค คล ให้ ยื่ น เอกสาร
ตามที่ระบุไว้ใน (๑)
**(๔) …… (ระบุเอกสารอื่นตามที่ส่วนราชการที่ดาเนินการจัดจ้างเห็นสมควรกาหนด เช่น สาเนา
ใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น) ……………..
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.7 (1) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจ
ให้บุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
** (๓) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้ างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มี
การกาหนดผลงานตามข้อ ๒.7 เท่านั้น)
** (๔) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน ** ) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
4.1 ผู้ เสนอราคาต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้ อความให้ ถู กต้ องครบถ้ วน ลงลายมื อชื่ อ อิ เล็ กทรอนิ กส์ ห รื อหลั กฐานแสดงตั วตนของผู้ เสนอราคา
โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม
และหรือราคาต่อหน่ วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ ถูกต้อง โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

-4ราคาที่ เสนอจะต้ องเสนอก าหนดยื นราคาไม่ น้ อยกว่ า.......................วัน นั บแต่ วั นเสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน.........วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทางาน**
๔.4 ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน
และเข้ าใจเอกสารประกวดราคาจ้ างอิ เล็ กทรอนิ กส์ ทั้ งหมดเสี ย ก่ อ นที่ จ ะตกลงยื่ น เสนอราคาตามเงื่อ นไข
ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.5 ผู้ เสนอราคาจะต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่…………………………….... ระหว่างเวลา……..........…………..น. ถึง…………..........………น.
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณ สมบั ติ ข องผู้ เสนอราคาแต่ ล ะรายว่า เป็ น ผู้ เสนอราคาที่ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกัน กับ ผู้ เสนอราคารายอื่ น
ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนหรือในขณะ
ที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็น ผู้เสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษ
ผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉัยได้ว่า
ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่ม
ให้มีการกระทาดังกล่าว
4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(3) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กาหนด
(4) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา
(5) ผู้ เสนอราคาสามารถศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกัน การเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ ด้ว ยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จานวน ..................................บาท
(............................................)
5.1 หนั งสื อค้าประกัน อิเล็ กทรอนิกส์ ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสื อค้าประกัน
ดังระบุในข้อ 1.4 (1)
5.2 เช็ ค ที่ ธ นาคารสั่ ง จ่ ายให้ แ ก่ ก รม โดยเป็ น เช็ ค ลงวั น ที่ ที่ ยื่ น การเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีที่ผู้เสนอราคานาเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกัน
การเสนอราคา จะต้ อ งส่ ง ต้ น ฉบั บ เอกสารดั ง กล่ า วมาให้ ส่ ว นราชการตรวจสอบความถู ก ต้ อ งในวั น ที่
...................................ระหว่างเวลา ......................น. ถึง.........................น.

-5ตามแบบตั ว อย่ า งหนั ง สื อ ค้ าประกั น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องธนาคารภายในประเทศ
(หลักประกันการเสนอราคา) กาหนดให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา เป็นผู้วางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่
ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ดาเนินการดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา ซึ่งต้อง
วางหลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการร่วมค้า เท่านั้น
(2) กรณี ที่ กิจ การร่วมค้า ไม่ ได้จดทะเบีย นเป็น นิ ติบุ คคลใหม่ ให้ ระบุชื่ อผู้ เสนอราคา
ซึ่งต้องวางหลั กประกัน การเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่ งตามที่ สั ญ ญาร่วมค้ากาหนดให้ เป็ น
ผู้เข้าเสนอราคากับทางราชการ
ทั้ งนี้ “กิ จการร่ วมค้ าที่ จดทะเบี ยนเป็ นนิ ติ บุ คคลใหม่ ” หมายความว่ า กิ จการร่ วมค้ า
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้ องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ 3 ลาดับแรก จะคืนให้
ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ กรมจะพิจารณา
ตั ด สิ น โดยใช้ ห ลั ก เกณ ฑ์ …………….(หลั ก เกณ ฑ์ ร าคา / หลั ก เกณ ฑ์ การประเมิ น ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพ
ต่อราคา)**.............. และจะพิจารณาจาก .........(ราคารวม / ราคาต่อรายการ / ราคาต่อหน่วย)**
** 6.2 ในการพิ จ ารณาผู้ ช นะการยื่ น ข้ อ เสนอ ส่ ว นราชการจะใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น
ค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้าหนักที่กาหนด ดังนี้
(1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ ...............................
(2) .......................................... กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ ...............................
(3) .......................................... กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ ...............................
(4) .......................................... กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ ...............................
โดยกาหนดให้น้าหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100
6.3 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่น หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลง
เพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ
ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น
6.4 กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ ปรากฏชื่ อผู้ เสนอราคารายนั้ นในบั ญชี ผู้ รั บเอกสารประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส์
ทางระบบจั ดซื้อจั ดจ้ างด้ วยอิเล็ กทรอนิ กส์ หรื อบัญชีรายชื่อผู้ ซื้ อเอกสารประกวดราคาอิเล็ กทรอนิ กส์ทางระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม*
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)** หรือ ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ า งไปจากเงื่ อ นไขที่ ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

-6๖.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รือ กรม มี สิ ท ธิ ให้ ผู้ เสนอราคาชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง สภาพ ฐานะ หรื อ
ข้อเท็จจริงอื่น ใดที่เกี่ยวข้องกับ ผู้เสนอราคาได้ กรมมีสิ ทธิที่จะไม่รับ ข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญ ญา
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
***** ๖.6 กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้
และอาจพิ จ ารณาเลื อกจ้ าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ งรายการใด หรืออาจจะยกเลิ ก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการเป็ นสาคัญ และให้ ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสี ยหายใดๆ มิได้
รวมทั้ ง กรมจะพิ จ ารณายกเลิ ก การประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละลงโทษผู้ เ สนอราคาเป็ น ผู้ ทิ้ ง งาน
ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือ ได้ว่าการยื่นเสนอราคากระทาการ
โดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณี ที่ ผู้ เสนอราคารายที่เสนอราคาต่าสุ ด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดาเนิ น งานตามสั ญ ญาได้ คณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ห รือ กรมจะให้
ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามประกวดราคาจ้าง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับ ข้อเสนอหรือไม่รับราคาของ
ผู้เสนอราคารายนั้น
๖.7 ในกรณี ที่ ปรากฏข้ อเท็ จจริ งภายหลั งจากการพิ จารณาข้ อเสนอว่า ผู้ เสนอราคาที่ มี สิ ท ธิ
ได้รับการคัดเลือกเป็ นผู้ เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ เป็ น ผู้ เสนอราคาที่ ก ระท าการอั น เป็ น การขั ด ขวางการแข่ ง ขั น ราคาอย่ า งเป็ น ธรรม
ตามข้อ ๑.6 กรมมีอานาจที่จะตัดรายชื่อ ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และกรมจะพิจารณา
ลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคา
ที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการพิจารณาผล
การเสนอราคาดังกล่าวได้
๗. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ ชนะการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ จะต้องทาสั ญญาจ้างตามแบบสั ญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓
กับกรม ภายใน...…….วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับ
ร้อ ยละ..............ของราคาค่ า จ้ า งที่ ป ระกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ ให้ก รมยึด ถือ ไว้ใ นขณะท าสัญ ญา
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดัง ต่อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็ ค ที่ ธ นาคารสั่ ง จ่ า ยให้ แ ก่ ก รม โดยเป็ น เช็ ค ลงวั น ที่ ที่ ท าสั ญ ญา หรื อ ก่ อ นหน้ า นั้ น
ไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
7.4 หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้
ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

-7๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
** ๘.๑ (สาหรับการจ้างที่เป็นราคาต่อหน่วย)
กรมจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทาสาเร็จจริงตามราคาต่อหน่วย
ที่กาหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีต่อไปนี้
**** (๑) เมื่อปริมาณงานที่ทาเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกิน
ร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่าย
ให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา
**** (๒) เมื่อปริมาณงานที่ทาเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้ าสิบ) ของ
ปริมาณงานที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม)
ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา
**** (๓) เมื่อปริมาณงานที่ทาเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กาหนด
ไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า
overhead และ mobilization ส าหรั บ งานรายการนั้ น ในอัต ราร้อ ยละ ๑๗ (สิ บ เจ็ด ) ของผลต่างระหว่าง
ปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทาเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วย
ตามสัญญา
(๔) กรมจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้น หรือหักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้าย
ของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน ตามที่กรมจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
กรมจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทาเสร็จจริง เมื่อกรมหรือ
เจ้าหน้าที่ของกรมได้ทาการตรวจสอบผลงานที่ทาเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกาหนดแห่ง
สัญญาทุกประการ กรมจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง
การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ
** ๘.๒ (สาหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
กรมจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น…………….งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็ นจ านวนเงิ น ในอั ตราร้ อ ยละ….....……ของค่ าจ้ าง เมื่ อผู้ รั บ จ้ างได้
ปฏิบัติงาน……………… ให้แล้วเสร็จภายใน…………………วัน
งวดที่ ๒ เป็ นจ านวนเงิ น ในอั ตราร้ อยละ…………ของค่ าจ้ าง เมื่ อผู้ รั บ จ้ างได้
ปฏิบัติงาน……………. ให้แล้วเสร็จภายใน…………………วัน
……………………………..ฯลฯ……………………………
งวดสุ ด ท้ า ย เป็ น จ านวนเงิ น ในอั ต ราร้ อ ยละ…………….ของค่ า จ้ า ง เมื่ อ ผู้ รั บ จ้ า งได้
ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกาหนดในอัตราร้อยละ……….ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้าง ตามแบบ
ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า
...……เดือน……….. ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน……..….วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง

-8** ๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ…...….ของราคาค่าจ้างทั้งหมด
แต่ ทั้ งนี้ จะต้ องส่ งมอบหลั กประกั นเงินล่ วงหน้ า เป็ นพั นธบั ตรรั ฐบาลไทย หรือหนั งสื อค้าประกั นของธนาคาร
ในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓)หรือหนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หรือบริษัท เงิน ทุน หรื อบริษัทเงิน ทุน หลั กทรัพย์ที่ได้รับ อนุ ญ าตให้ ประกอบกิจการเงินทุ นเพื่อการพาณิ ช ย์
และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ
แล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่กรมก่อนการรับชาระเงินล่วงหน้า นั้น
** ๑๒. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินแต่ละงวด กรมจะหักเงินจานวนร้อยละ ๑๐ ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็น
ประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้ง สิ้นไม่ต่ากว่า ๖ เดือน (สาหรับสัญญาที่เป็นราคา
ต่อหน่วย) หรือของค่าจ้างทั้งหมด (สาหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้าประกันของธนาคาร
ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๔) มาวางไว้ต่อกรมเพื่อเป็น
หลักประกันแทนก็ได้ มาวางไว้ต่อกรมเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้
กรมจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้าประกันของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้าง
พร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย
๑๓. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
** ๑๓.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี ...............................
/เงินกู้จาก........................................... และเงินช่วยเหลือจาก……………………………..............
การลงนามในสั ญ ญาจะกระท าได้ ต่ อ เมื่ อ กรมได้ รั บ อนุ มั ติ เงิ น ค่ า ก่ อ สร้ า งจาก
งบประมาณประจาปี............................ เงินกู้จาก........…………….และเงินช่วยเหลือจาก………………..แล้วเท่านั้น
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ……...…….. บาท
(……………………………….)
๑๓.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวดราคา
อิเล็ก ทรอนิกส์แ ล้ว ถ้าผู้รับ จ้างจะต้อ งสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่อ งานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และ
ของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่า การ
กระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ ไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

-9๑๓.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กาหนดดังระบุ ไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลั กประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกัน
การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
๑๓.๔ กรมสงวนสิ ท ธิ์ที่ จ ะแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม เงื่อ นไข หรือ ข้ อ ก าหนดในแบบสั ญ ญาให้ เป็ น ไป
ตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
** ๑๔. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูต รการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนามาใช้ในกรณี ที่
ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กาหนดไว้
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕
๑๕. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว
ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝี มื อ ช่ างจาก…………………………….** หรือ ผู้ มี วุ ฒิ บั ต รระดั บ ปวช. ปวส.และ ปวท.หรือ เที ย บเท่ า
จากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับ รองให้ เข้ารับราชการได้ ** ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ……………….ของแต่ล ะ
สาขาช่างแต่จะต้องมีจานวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
๑๕.๑ ………………………………………………………………………………………
๑๕.๒ ……………………...…………………………………………………………………
…………………ฯลฯ……………………
๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
………………………………..…***…………………………..………
………………….….(วัน เดือน ปี)………….……
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ * คาว่า “กรม” อาจเลือกใช้คาอื่นเช่น “จังหวัด” “สานักงาน” ได้ตามความเหมาะสม และให้ใช้คาดังกล่าว
**
***
****

*****

******

ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้ดาเนินการประกวดราคาเลือกใช้ตามความจาเป็น
ให้ระบุชื่อกรม จังหวัด หรือส่วนราชการ ที่ดาเนินการประกวดราคาพร้อมประทับตราชื่อส่วนราชการ
โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้ลงชื่อย่อกากับตรา
อัตราร้อยละที่ระบุไว้ต่อไปนี้ อาจพิจารณาแก้ไขได้ตามความเหมาะสม
การใช้ดุลพินิจตามเงื่อนไขที่กาหนด ข้อ 6.6 ส่วนราชการจะต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับต้องมีหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ชัดเจนโดยปราศจากข้อโต้แย้งในด้านคุณภาพ
คุณสมบัติทางเทคนิค หรือเหตุอื่นใดว่า สินค้า บริการ งานจ้างดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
หรือมี หลักฐานและข้อเท็จจริงชัดเจนที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต
สาหรับเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ตามข้อ 2.8 –- ข้อ 2.10 เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
 1. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
- สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จำนวน …… …….......แผ่น
- บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จำนวน …………….......แผ่น
- ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี)
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จำนวน …………….......แผ่น
 (ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
- สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟล์ข้อมูล………………………….…...ขนำดไฟล์....................... จำนวน …………….......แผ่น
- สำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จำนวน …………….......แผ่น
- บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร
ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนำดไฟล์....................... จำนวน ………….….......แผ่น
บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
 ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
 มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
ไฟล์ข้อมูล…………………………..ขนำดไฟล์....................... จำนวน …………….......แผ่น
- ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี)
 ไม่มีผู้มีอำนำจควบคุม
 มีผู้มีอำนำจควบคุม
ไฟล์ข้อมูล………………….……..ขนำดไฟล์....................... จำนวน …………….......แผ่น
 2. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล
 (ก) บุคคลธรรมดา
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้นั้น
ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนำดไฟล์....................... จำนวน …………….......แผ่น
 (ข) คณะบุคคล
- สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จำนวน …………….......แผ่น
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จำนวน …………….......แผ่น

- 2 3. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
- สำเนำสัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จำนวน …………….......แผ่น
 (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชำติไทย
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จำนวน …………….......แผ่น
- บุคคลที่มิใช่สัญชำติไทย
สำเนำหนังสือเดินทำง
ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จำนวน ………… ….......แผ่น
 (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จำนวน …………….......แผ่น
- บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จดั กำร
ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จำนวน …………….......แผ่น
- ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี)
 ไม่มีผู้มีอำนำจควบคุม
 มีผู้มีอำนำจควบคุม
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จำนวน …………….......แผ่น
- บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จำนวน …………….......แผ่น
- สำนำหนังสือบริคณห์สนธิ
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จำนวน …………….......แผ่น
- บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จำนวน …………….......แผ่น
- บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
 มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
ไฟล์ข้อมูล………………………….…..ขนำดไฟล์....................... จำนวน ……………........แผ่น
- ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี)
 ไม่มีผู้มีอำนำจควบคุม
 มีผู้มีอำนำจควบคุม
ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนำดไฟล์....................... จำนวน …………….......แผ่น

-3 4. อื่น ๆ (ถ้ำมี)
 .......................................................................................................................................................
ไฟล์ข้อมูล……………………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จำนวน …………….......แผ่น
 ......................................................................................................................................................
ไฟล์ข้อมูล…………….………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จำนวน …………….......แผ่น
 ........................................................................................................................................................
ไฟล์ข้อมูล……………………………………….….…..ขนำดไฟล์....................... จำนวน …………….......แผ่น
ข้ ำ พเจ้ ำ ขอรั บ รองว่ ำ เอกสำรหลั ก ฐำนที่ ข้ ำ พเจ้ ำ ยื่ น พร้ อ ม กำรเสนอรำคำทำงระบบจั ด ซื้ อ
จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นกำรประกวดรำคำอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค รั้ ง นี้ ถู ก ต้ อ งและเป็ น ควำมจริ ง
ทุกประกำร
*ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอรำคำ
(...........................................................)

หมายเหตุ
* ลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้เสนอรำคำ

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2


1. หนั ง สื อ มอบอ ำนำจซึ่ ง ปิ ด อำกรแสตมป์ ต ำมกฎหมำยในกรณี ที่ ผู้ เสนอรำคำมอบอ ำนำจให้
บุคคลอื่นลงนำมในใบเสนอรำคำแทน
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จำนวน …………….......แผ่น



2. หลักประกันกำรเสนอรำคำ
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จำนวน …………….......แผ่น



3. สำเนำหนังสือรับรองผลงำนก่อสร้ำง (ถ้ำมี)
 ไม่มีหนังสือรับรองผลงำนก่อสร้ำง
 มีหนังสือรับรองผลงำน
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จำนวน …………….......แผ่น



4. บั ญ ชี ร ำยกำรก่ อ สร้ ำ ง หรื อ ใบแจ้ ง ปริ ม ำณและรำคำวั ส ดุ ก่ อ สร้ ำ ง (BOQ) ซึ่ ง จะต้ อ งแสดง
รำยกำรวัสดุอุปกรณ์ ค่ำแรงงำน ภำษีประเภทต่ำงๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย
ไฟล์ข้อมูล……………………...……….……..ขนำดไฟล์....................... จำนวน …………….......แผ่น



5. อื่นๆ (ถ้ำมี)
5.1........................................................................................................................... ....................
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จำนวน …………….......แผ่น
5.2........................................................................................................................... ....................
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จำนวน …………….......แผ่น
5.3........................................................................................................................... ....................
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จำนวน …………….......แผ่น

ข้ ำ พเจ้ ำ ขอรั บ รองว่ ำ เอกสำรหลั ก ฐำนที่ ข้ ำ พเจ้ ำ ได้ ยื่ น มำพร้ อ มกำรเสนอรำคำทำงระบบจั ด ซื้ อ
จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นกำรประกวดรำคำอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค รั้ ง นี้ ถู ก ต้ อ งและเป็ น ควำมจริ ง
ทุกประกำร
*ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอรำคำ
(...........................................................)
หมายเหตุ
* ลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้เสนอรำคำ

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรียน

หัวหน้าส่วนราชการ

๑. ข้ า พ เจ้ า ............(ร ะ บุ ชื่ อ บ ริ ษั ท ห้ า ง ร้ า น )..............................อ ยู่ เล ข ที่
..............................................ถนน............................. .........................................ต าบล/แขวง
...................................................................อาเภอ/เขต...............................จังหวัด........... ...............โทรศัพท์
.............................................................โดย..................................................................................................
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)
เลขที่.................................โดยตลอดและยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ
๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทางาน.........................................ตามข้อกาหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการ
ละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้ง
ปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้** เป็นเงินทั้งสิ้น ..................... บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
๓. ค าเสนอนี้ จ ะยื น อยู่ เป็ น ระยะเวลา........................วั น นั บ แต่ วั น เสนอราคา และ“กรม”*
อาจรั บ ค าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ ได้ ก่ อนที่ จะครบก าหนดระยะเวลาดั งกล่ าว หรือระยะเวลาที่ ได้ ยืด ออกไป
ตามเหตุผลอันสมควรที่“กรม”* ร้องขอ
4. ก าหนดเวลาส่ งมอบ ข้ า พเจ้ ารั บ รองที่ จ ะส่ งมอบงานตามเงื่อ นไขที่ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์กาหนดไว้
5. ในกรณี ที่ ข้ า พเจ้ า ได้ รั บ การพิ จ ารณ าให้ เ ป็ น ผู้ ช นะการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
5.๑ ท าสั ญ ญาตามแบบสั ญ ญาจ้ างแนบท้ า ยเอกสารการประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
กับ“กรม”* ภายใน................วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทาสัญญา
5.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่“กรม”* ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจานวนร้อยละ......................ของราคา
ตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้า ยอมให้กรม* ริบหลักประกัน
การเสนอราคา หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกัน รวมทั้ง ยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ “กรม”*
และ“กรม”* มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้ หรือกรมอาจะเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้
6. ข้าพเจ้ายอมรับ ว่า “กรม”*ไม่มีความผูกพันที่จะรับคาเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้ง
ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา
7. เพื่ อ เป็ น หลั กประกัน ในการปฏิ บั ติ โดยถู ก ต้อ ง ตามที่ ได้ท าความเข้ าใจและตามผู กพั น แห่ ง
ค าเสนอนี้ ข้าพเจ้ าขอมอบ.......................................เพื่ อเป็ น หลั ก ประกั น การเสนอราคาเป็ น จ านวนเงิน
.........................บาท มาพร้อมนี้
๘. ข้าพเจ้าได้ ตรวจทานตัวเลขและเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่น พร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ ว
และเข้าใจดีว่า “กรม”* ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิดพลาดหรือตกหล่น
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๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิ ดกัน
โดยไม่ช อบด้วยกฎหมายกับ บุคคลใดบุ คคลหนึ่งหรือหลายบุคคล หรือกับห้ างหุ้ นส่ วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่น
เสนอราคาในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. ..............................
***ลงชื่อ

.....................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง ......................................................

หมายเหตุ
* ค าว่ า “กรม” หมายถึ ง หน่ ว ยงานผู้ ด าเนิ น การประกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจเลือกใช้คาอื่น เช่น “จังหวัด” “สานักงาน” ตามความเหมาะสมและให้ใช้คาดังกล่าวใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
** บัญชีรายการก่อสร้าง ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ให้จัดทาตามความเหมาะสม
*** ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา

